Referat
Fra:

Bestyrelsesmøde

Dato:

Torsdag den 7. april 2016

Kl.

20:00

Islandsk Fårehundeklub

Sted:

Skype

Risdalsvej 13
8260 Viby J.
Tlf. 4196 5285

Specialklub under Dansk Kennel Klub

www.islandshunden.dk
klub@islandshunden.dk
Bank: 0676 5366273303
Giro: 1 656 5350

Deltagere
Anja Sørensen, næstformand (mødeleder)
Kate Palmquist, Kasserer
Tove Møller Christensen, sekretær (referent)
Louise Roer, bestyrelsesformand
Gitte Baalkilde, suppleant
Bibi Lindschouw
Afbud fra
Jørgen Metzdorf, formand

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bordet rundt, nyt fra udvalg og regioner
Foreningsdagen 17. april 2016
Kalenderudvalg
Fremtidige møder
DKK klubsystem
Udfærdigelse af et debatforum til beskeder og mails til bestyrelsen
imellem.
7. Træf
8. Hvordan takler og kommunikere vi med utilfredse medlemmer.
9. Eventuelt.

1. Bordet rundt, nyt fra udvalg og regioner.
Jørgen havde mailet sine bemærkninger til de forskellige punkter.
Kate har sendt regnskabet rundt. Vi holder os nogen lunde indenfor
budgetter.
Anja får Ulla Sonne til at sende regninger vedr. gaver givet på
generalforsamlingen.
Regioner: Louise efterlyste retningslinjer for gåture. Louise foreslår, at
alle regionskontakter går sammen og aftale samarbejde regionerne
imellem. Louise laver oplæg.
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Region Fyn har været i svømmehal. Det var en stor succes.
Ny i bestyrelsen: Bibi savner retningslinjer for, hvad hun skal og bør
som ny. Bibi vil notere, hvad hun savner.
Træf: Rally/LP-udvalget meddeler, at det ikke er muligt at afvikle Rally
og LP samme dag. LP afholdes fredag, hvortil dommer også er fundet.
LP kan sagtens afvikles sammen med Klubcup.
Islandsk Fårehundeklub

Bestyrelsen var enige om, at avlsudvalget skal styrkes. Dette skal ske
gennem en demokratisk proces, hvor der søges bredt mellem alle
klubbens medlemmer, og ved opslag i klubbladet, på hjemmesiden og
eventuelt på klubbens Facebook side.
Hjemmesiden testes på livet løs. Der er i denne uge modtaget en
opdatering, som ikke er helt ok. Det har været nødvendigt at forlænge
vores nuværende domæne, der udløb i marts. Fakturaen på 2.748 kr.
sendes til Kate. Vi får penge tilbage svarende til den del af året der er
tilbage, når siden lukkes. Der satses på udgangen af maj måned.

2. Foreningsdagen den 17. april 2016
Der mangler stadig input fra Torben Bundgaard fra Dansk
Idrætsforbund, men 3-punktsoplægger er følgende:


Medlemsfastholdelse,



Medlemsengagement, og



Fælles fodslag mellem udvalg og bestyrelse.

Anja og Tove laver invitation. Anja får styr på forplejningen.
Tove har lavet deltagerliste.
Tove sender invitation, og deltagerliste ud med opfordring om
samkørsel.

3. Kalenderudvalg
Der er kun en person, der har henvendt sig. Bestyrelsen var enige om,
at vedkommende skal være medlem af klubben. Udvalget skal være
selvkørende. Udvalget skal i gang nu med at finde billeder, sponsorer
m.v. Anja taler med vedkommende.

4. Fremtidige møder.
Det aftaltes, at fremtidige skype møder skal være torsdage kl. 20:00 en
gang pr. md. Minus juli. Herudover vil det være dejligt, hvis vi kunne
mødes fysisk.

5. Klubsystemet.
Der var enighed om at sende Susanne Dannerher, Susan Fonsvig og
Bibi på kursus.

6. Udfærdigelse af et debatforum til beskeder og mails
til bestyrelsen imellem.
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Louise Roer undersøger, hvilke muligheder, der findes. Jørgen har
oprettet et forum i Google Groups.

7. Manglende pokaler.
Der mangler et skilt til Wizard klassen på træffet. Pokal er sponseret af
Nete Trorup til klubcuppen.
Der mangler en pokal til BIM i Klup Show på træffet.
Udstillingsudvalget køber en ny med indgravering af 2014 og 2015
modtagere.

Islandsk Fårehundeklub
Specialklub under Dansk Kennel Klub

Risdalsvej 13
8260 Viby J.
Tlf. 4196 5285
www.islandshunden.dk
klub@islandshunden.dk
Bank: 0676 5366273303
Giro: 1 656 5350

8. Hvordan takler og kommunikere vi med utilfredse
medlemmer.
Der var enighed om at møde alle medlemmer med venlighed og
forståelse. Bestyrelsen vil ikke indgå i diskussioner i på Facebook.
Medlemmer skal benytte klubbens officielle mailadresser. Går en
kommunikation eventuelt i hårdknude vil andre bestyrelsesmedlemmer
tage over.

9. Eventuelt.
Klubben har modtaget et flot tilbud fra Hans Ehlert, der arbejder med
erhvervspsykologi, om et seminar i ledelse, organisation, vision og
strategi – med særligt fokus på frivilligt arbejde. Det er et rigtigt flot
tilbud, som klubben gerne vil tage imod. Det ville være dejligt, hvis vi
kunne få lov til at vente med at bruge tilbuddet i foråret 2017. Louise
Roer tager kontakt til Hans og oplyser om bestyrelsen indstilling.
Mødet sluttede kl. 22:13.
/Tove
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